UCHWAŁA Nr VI/68/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy
Działając na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 69 ust. 1 Załącznika do Uchwały
Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 września 2018 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Czarny Dunajec( Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018, poz. 6102)
RADA GMINY CZARNY DUNAJEC u c h w a l a co następuje :
§1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych na 2019 rok
w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na 2019 rok
w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Zatwierdza się plan pracy Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej na
2019 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§4
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
na 2019 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§5
Zatwierdza się plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Bezpieczeństwa na
2019 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§6
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/68/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 25 marca 2019 r.
Plan pracy Komisji Rozwoju,
Budżetu i Spraw Statutowych
na 2019 rok
I kwartał
1. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2019.
2. Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok wraz z preliminarzem wydatków.
3. Wydanie opinii do nadawanych statutów sołectw.
4. Dyskusja i wydanie opinii w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu wraz z przekazaniem i remontem budynku
po byłym gimnazjum.
5. Przedstawienie propozycji inwestycji do Starostwa Nowotarskiego odnośnie budowy
dróg i chodników.
6. Przygotowanie informacji w sprawie rozbudowy kanalizacji w Chochołowie, Czarnym
Dunajcu i Piekielniku.
7. Bieżące opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy.
8. Ustalenie obwodów wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad
Sołeckich na terenie gminy.
9. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabywania i zbywania przez gminę
nieruchomości.
II kwartał
1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok pod kątem udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy.
2. Bieżące opiniowanie uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabywania i zbywania przez gminę
nieruchomości.
4. Wnioski i propozycje dotyczące stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na 2020 rok,
III kwartał
1.
Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku, z uwzględnieniem:
a) stanu zadłużenia gminy oraz spłat rat kredytów i pożyczek,
b) realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych takich jak : CKiP,
Biblioteka, oraz SGZPOZ,
c) informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
2. Informacja związana z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czarny Dunajec.
3. Bieżące opiniowanie uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabywania i zbywania przez gminę
nieruchomości.
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IV kwartał
1. Ocena stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy – wyjazd w teren.
2. Wnioski i propozycje dotyczące stawek podatków na 2020 rok,
3. Opiniowanie projektu budżetu Gminy na 2020 rok,
4. Bieżące opiniowanie uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy.
5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabywania i zbywania przez gminę
nieruchomości.
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/68/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 25 marca 2019 roku
PLAN PRACY
Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki
na 2019 rok
I kwartał
1. Zaopiniowanie budżetu Gminy na 2019 rok.
2. Opinia do projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019.
3. Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół na terenie Gminy.
4. Ocena sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec
za 2018 rok.
5. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze.
6. Opinia do projektu uchwały w sprawie naliczenia opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego.
7. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie
Gminy Czarny Dunajec lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec,
8. Opinia do projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec na
rok budżetowy 2019.
9. tematyka doraźna.
II kwartał
1. Ocena sprawozdania z wykonania programu współpracy Gminy Czarny Dunajec
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok 2018.
2. Spotkanie z Dyrektorem Centrum Kultury i Promocji Gminy celem przedstawienia
planu zajęć dla dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych, oraz przedstawienia
sprawozdania finansowego dot. podziału środków na sport szkolny i gminny.
3. Tematyka doraźna.
III kwartał
1. Informacja o działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec za I
półrocze 2019 roku.
2. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku
szkolnego 2019/2020.
3. Tematyka doraźna,
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IV kwartał

1. Zapoznanie się z Informacją Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2018/2019.
2. Podsumowanie imprez sportowych i kulturalnych wpisanych do kalendarza gminnego
na rok 2019.
3. Tematyka doraźna
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/68/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 25 marca 2019 roku

Plan pracy Komisji Spraw Obywatelskich
Zdrowia i Pomocy Społecznej
na 2019 rok
I kwartał
1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2019 rok.
2. Opinia do projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia.
3. Spotkanie z Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu - omówienie aktualnej sytuacji w służbie zdrowia na
terenie gminy.
4. Rozpoczęcie działań w sprawie stacjonowania Karetki Pogotowia Ratunkowego
w Czarnym Dunajcu.
II kwartał
1. Omówienie zagadnienia dotyczącego dalszych prac nad opracowaniem studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszaru
ochrony uzdrowiskowej Czarny Dunajec.
2. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
w 2018 roku.
3. Podjęcie działań w kierunku otwarcia domu opieki dziennej dla osób starszych
i samotnych.
4. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Poradni Rehabilitacyjnej w Samodzielnym
Gminnym Zakładzie Podstawowej w Czarnym Dunajcu.
III kwartał
1. Zapoznanie się z systemem działania i wykorzystania uprawnień wynikających
z Gminnej Karty Dużej Rodziny.
2. Omówienie współpracy Gminy Czarny Dunajec z innymi gminami na płaszczyźnie
służby zdrowia.
IV kwartał
6. Stan wyposażenia w niezbędny sprzęt medyczny Przychodni na terenie Gminy Czarny
Dunajec.
7. Wnioski i propozycje do projektu budżetu gminy na 2020 rok.
8. Przyjęcie kierunków działania komisji na rok 2020.
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/68/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 25 marca 2019 roku
Plan pracy
Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej
na 2019 rok
I kwartał
1. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.
2. Wydanie opinii do przedłużenia umów dzierżaw mienia gminnego.
II kwartał
1. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem od stycznia 2020 roku nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi pod kątem :
a) opracowania nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy ,
b) uzgodnienia dotyczącego nowego systemu w kwestii m.in. wprowadzenia
5 worków, kodów kreskowych,
c) omówienia wprowadzenia systemu dla innych podmiotów niż gospodarstwa
domowe ( przedsiębiorstw, agroturystyki)
d) wydania opinii do projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami
komunalnymi.
e) analizy dokumentów przetargowych na wywóz, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych.
2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy
Wieloletniego Planu Urządzeń Wodociągowych.
3. Wydanie opinii do przedłużenia umów dzierżaw mienia gminnego,
III kwartał
1. Spotkanie z przedstawicielami spółki PPK i pracownikami Urzędu Gminy
w sprawie realizacji kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Czarny Dunajec, oraz
budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Piekielniku – etap I.
2. Wydanie opinii do przedłużenia umów dzierżaw składników mienia komunalnego.
IV kwartał
3. Informacja w sprawie przyjęcia zestawienia z przeprowadzonej edukacji
ekologicznej na terenie Gminy Czarny Dunajec, zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
4. Ocena Sprawozdania z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami na
lata 2016 – 2019, przyjętego uchwałą Nr III/28/2018 Rady Gminy z dnia 28
grudnia 2018 roku.
5. Opinia do Gminnego Programu opieki nad zabytkami Gminy Czarny Dunajec na
lata 2010 – 2023.
6. Wydanie opinii do przedłużenia umów dzierżaw mienia gminnego.
7. Wnioski i propozycje do projektu budżetu gminy na 2020 rok.
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Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/68/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 25 marca 2019 roku

PLAN PRACY
Komisji Ładu Przestrzennego
Infrastruktury i Bezpieczeństwa
na 2019 rok
I kwartał
1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2019 rok.
2. Opinia w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019 – 2024 oraz zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
3. Zapoznanie się z informacją o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie
nowotarskim w 2018 roku i najważniejszych działaniach podejmowanych przez
Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji
w Czarnym Dunajcu za 2018 rok.
5. Omówienie zagadnienia dotyczącego dalszych prac nad opracowaniem studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszaru
ochrony uzdrowiskowej Czarny Dunajec.
II kwartał
1. Ocena stanu przygotowania gminy do remontu dróg po okresie zimowym
z uwzględnieniem :
 Analizy ponoszonych kosztów ,
 odśnieżania chodników,
 bezpieczeństwa uczniów w rejonie szkół.
2. Sprawa oznakowania dróg gminnych, placów itp.
 Omówienie zagadnienia dotyczącego organizacji ruchu w rejonie Rynku
w Czarnym Dunajcu i Urzędu Gminy.
3. Informacja na temat komunalizacji i własności dróg gminnych.
4. Informacja na temat przygotowania Gminy do realizacji zadań inwestycyjnych
w 2019 roku.
5. Informacja na temat pozyskania środków unijnych na zadania inwestycyjne gminy.
III kwartał
1. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Czarny Dunajec za 2018
rok, z uwzględnieniem :
a) częstotliwości udziału jednostek OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych
i analiza wykorzystanie przyznanego ekwiwalentu.
b) wyposażenia jednostek OSP w sprzęt.
2. Informacja na temat utrzymania porządku w obrębie cieku wodnego tzw.
„Młynówki” w Czarnym Dunajcu.
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3. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2019 z możliwością propozycji
dalszych inwestycji.
IV kwartał
1. Wnioski i propozycje do projektu budżetu gminy na 2020 rok.
2. Analiza wydatków Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa za I półrocze 2019 roku.
3. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2020.
4. Podsumowanie pracy Komisji za 2019 rok.
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1. do projektu budżetu gminy na 2020.

